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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 48 

              22.august 2017 

19:00 – 22:00  

Engvadgård 

DELTAGERE: Søren, Anne Mette, Brian, Kenth, Pia, Lizzi og Tommy 

AFBUD: Jeanette 

 

Dagsorden jf. forretningsorden:  

 
1. Valg af referent  

2. Opfølgning på referater 

3. Status på regnskabet og medlemsstatus 

4. Behandling af sager til beslutning 

a. Trafikproblemer i Fløng Sogn 

i. Trafiksikkerhedsudvalget, - der skal indstilles m/k fra landsbyerne efter 

kommunevalget. 

ii. Henvendelse fra medlem vedr. Fløng Byvej 

iii. Marbjerg, 2 – 1 vej. 

b. Agenda 21- Rådsmøder, Møde 01.06.2017 

c. Deltagelse i Skovrådsmøde 

i. Skovrådet. (Tommy) 

ii. Fløngskoven 

1. Skovens dag 2018 - Planlægning ? 

2. Skovens tilstand 

3. Skovens udvidelse 

d. Byfest i Fløng 

i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy. 

e. Næste møde i SAMARBEJDSFORUM 

i. Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i Høje-Taastrup, (Præstegårdsvej 3) 

ii. Landsbyklynger? 

f. VISION Fløng, Status 

g. Kommunevalg  

h. Diverse 

i. Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før beslutning. 

ii. Facebook-gruppe 

iii. Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

iv. Ældreboliger i Fløng 

5. Eventuelt 

6. Fastlæggelse af næste møde 

 

 

# Dagsordenpunkt  Status 
Dead

-line 

Ansvar

-lig 

     

1 Valg af referent    

 
Tommy tager referat. Backup foretages som tidligere via 

Dropbox, så der skal ikke udveksles brændte Dvd’er. 
Lukket  Tommy 
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2 Opfølgning på referater    

 
BM47 godkendt uden bemærkninger og referat fra GF 

godkendt og underskrevet til brug for arkivet. 
Lukket 

 Tommy 

     

3 Status på regnskabet og medlemsstatus    

 

Regnskabsstatus gennemgået (se nedenfor) – og vi har p.t. 

155 medlemmer, hvilket er+50% i forhold til sidste år, så den 

ekstra indsats har båret frugt.  

Vi har oprettet MyShop løsning – dvs. vores helt eget nummer 

til brug for MobilePay betalinger, således at de indgår direkte 

på vores bankkonto i Nordea. Gebyret udgør DKK 0,75 pr. 

transaktion.  

Lukket 

 Tommy 

     

4 Behandling af sager til beslutning    

4.a 

Trafikproblemer i Fløng Sogn    

i. Trafiksikkerhedsudvalget, - der skal indstilles m/k fra 

landsbyerne efter kommunevalget. 

I landsbyforum finder man ud af at indstille når det bliver 

aktuel. Håber at kommunen denne gang dropper deres 

principielle ligestillingsflip om at få indstille kandidater fra 

begge køn.   

ii. Henvendelse fra medlem vedr. Fløng Byvej 

Lastbiler til Rema. Der er nok ikke meget at gøre ved det, 

men vi kan nævne for Rema at der har været en henvendelse, 

så kan de måske henstille til chaufførerne om at tage lidt 

mere hensyn. 

iii. Marbjerg, 2 – 1 vej. 

Der er ikke set nogen tidsplan endnu for denne løsning, men 

beslutningen er da heldigvis truffet på kommunen. Vi rykker 

hvis der ikke sker noget inden foråret.  

Åben  Søren 

/Tommy 

4.b 

Agenda 21- Rådsmøder, Møde 01.06.2017    

Ikke rigtigt noget nyt - se evt. referater på kommunens 

hjemmeside.  Referater findes her – link.  
Lukket  Søren  

4.c 

Deltagelse i Skovrådsmøder    

i. Skovrådet. (Tommy) 

Ikke noget nyt - referater findes her  (link)  

ii.1. Fløngskoven 

ii.1.a. Skovens dag 2018 – Planlægning? 

Vi deltager naturligvis igen, og afventer blot at HTK tager 

initiativ. Vi skal lige passe lidt på budgettet.    

ii.2. Skovens tilstand   

Ikke noget nyt. Være opmærksom på at alle kanterne mod 

marker ikke forsvinder. HTK bør orienteres ved næste 

Skovrådsmøde.  

ii.3. Skovens udvidelse 

Ikke nogen muligheder p.t.   

Åben  Tommy 

/Søren 

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Naevn_kommissioner/Raad-med-egen-hjemmeside/Agenda21.aspx
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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4.d 

Byfest i Fløng    

i. Forberedelserne til 2018 er i gang, orientering Tommy. 

Første møde den 24/8 - Tommy deltager. 
Åben  Tommy 

/Søren 

4.e 

Orientering om møde i SAMARBEJDSFORUM     

i. Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i Høje-

Taastrup, (Præstegårdsvej 3) 

Måske lidt med om hastighedsbegrænsninger - Engvadgårds 

lille vej, Hovedgaden (Vesterled - Brandhøjgårdsvej) - måske 

generelt en gennemgang af de indre veje her i Fløng. Og så 

lige en bom på cykelstien over Nørreled til Soderup, så de 

små cyklister ikke kan drøne lige over. 

Åben  Søren 

/Anne 

Mette 

4.f 

VISION Fløng - status    

I gang ved Møllebakken (den grønne plads), intet nyt om 

gadekærspladsen (den blå plads). Vi må vente og se. 

Åben  Søren/ 

Pia 

4.g 

Kommunevalg    

Forslag til datoer: torsdag 9/11 alternativ mandag 13/11. 

Tommy checker hos forsamlingshuset og checker på rådhuset. 

19:00-21:00 begivenhed på Facebook og artikel til lokalavisen. 

Mail til medlemmerne. Koncept med paneldebat, 

præsentationsrunde – herunder også af fremmødte lokale 

kandidater. Søren laver invitation partierne når vi har datoen 

på plads.  

Åben  Søren/ 

Tommy 

4.h 

Diverse    

i.    Skydebane støjgener, - aktindsigt og naboorientering før 

beslutning. 

Endnu ikke hørt fra kommunen, så behandlingen af 

udvidelsen af skydetid er ikke kommet længere. 

ii.    Facebook-gruppe 

Ikke så slemt, men vi holder fortsat øje og rydder op.  

iii.    Udstykning ved Fagerbo/Bækstien 

Når sagen om lokalplan forslag sendes i høring, skal 

Landsbylauget også afgive svar. Hovedvægt på støjmålinger 

og påvirkning af bebyggelserne i det østlige Fløng når støjen 

sendes over den nye "mur". Bemærk der kommer ny 

støjmåling fra vejdirektoratet i 2017, måske bør denne 

afventes. Lægge måske vægt på folks oplevelser/følelser af 

støj. Action Tommy og Søren.  Se evt. nedenfor vedrørende 

MiljøGIS.  

iv. Ældreboliger i Fløng 

Vi afventer evt. henvendelse fra HTK hvis det bliver aktuelt.   

Åben  Alle 

     

5 Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering    

 

Rundkørslen på Vesterled / Sønderled får forhøjet 

midterbelægning, så hastighed kan bliver nedsat og lige-

igennem-kørsel kan minimeres. Vedtaget efter vejsyn 2017. 

Lukket 

 Alle 

     

6 Fastlæggelse af næste møde    
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Onsdag, den 1. november 2017 kl. 19-22 i Flønghytten eller 

Engvadgård.  
 

 Alle 

 
/23AUG2017/referent: Tommy  
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VEJSTØJ: 

 

 
 
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise 

 

 

 
 

https://www.dr.dk/ligetil/kort-se-hvor-meget-stoej-der-er-i-dit-bolig-omraade 

 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise
https://www.dr.dk/ligetil/kort-se-hvor-meget-stoej-der-er-i-dit-bolig-omraade

